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VERORDENING (EG) Nr. 2050/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Anderzĳds moet het bedrag van de restitutie eveneens
rekening houden met de afzetmogelĳkheden en
verkoopvoorwaarden voor de betrokken producten op
de wereldmarkt, het belang dat men erbĳ heeft om
verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer.

(5)

Evenwel lĳkt het momenteel dienstig om bĳ de vaststelling van de restituties uit te gaan van het op de markt
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen die in
het algemeen voor het betrokken mengvoeder worden
gebruikt zodat de economische realiteit bĳ de uitvoer
van de bedoelde producten nauwkeuriger in aanmerking
kan worden genomen.

(6)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zĳ kan tussentĳds worden gewĳzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prĳzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.

(2)

Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29
juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op
basis van granen en houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bĳzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rĳst (3) heeft in artikel 2 de
specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze producten.

(3)

Bĳ de berekening moet ook rekening worden gehouden
met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou
de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelĳk voor maïs, de meest
gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en
maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen
voor restitutie in aanmerking komende graanproducten,
andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr.
1517/95 van toepassing is, zĳn aangegeven in de bĳlage bĳ
deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Graanproducten

Maïs en maïsproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag
van de restitutie

A00

EUR/t

32,96

A00

EUR/t

0,00

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.

